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ح�صاد العام القادم

براءة اخرتاع اأمريكية ملكت�صف حبوب الفول ال�صفراء

ما هي براءات االخرتاع؟
براءة االخرتاع هي امتياز يتم منحه من قبل 
ا�ستبعاد  يف  احلق  حلاملها  يعطي  احلكومة، 
اأو ا�سترياد،  اأو ا�ستخدام،  االآخرين من �سناعة، 
االخرتاع  براءات  تقدم  ما.  اخرتاع  بيع  اأو 
عملية  اأو  معني  منتج  الحتكار  حقاً  حلاملها 
بعينها. وت�رسي هذه االمتيازات يف الدول التي 
متنحها فرتة زمنية حمددة )احلد االأدنى حالًيا 
هذه  احلكومات  متنع  ولكي  عاماً(.   20 هو 
العام، حتتفظ  بال�سالح  االإ�رسار  من  الرباءات 
هذه احلكومات بحقها يف اإلغاء هذه الرباءات 
ما  با�ستخدام  ذلك  )ويكون  معينة  ظروف  يف 

ي�سمى بالرتخي�ص االإجباري(.

اإن الهدف من نظام الرباءات هو حتفيز البحث 
املجتمع.  يحتاجها  التي  واالبتكارات  العلمي 
اإذا كان هذا  ما  اأنه هناك جدل قائم حول  اإال 
اأجل حتقيق هذه  اأف�سل ال�سبل من  النظام هو 
االأهداف. فهناك عديد من ال�سناعات، املحمية 
برباءات اخرتاع، تبني كثرياً من اأبحاثها على 
ابتكارات قام بها القطاع العام من قبل، وعلى 
الرغم من ذلك فهي تف�سل يف توفري متطلبات 
لها  لي�ص  التي  املجاالت  يف  العلمي  البحث 
اأنها تقوم با�ستخدام هذه الرباءات  �سوق، كما 
من  العلمية  ال�ساحة  على  ي�ستجد  ما  حلجب 

نتائج، وما يتبع ذلك من مناف�سة.

كيف توؤثر احلماية امل�صددة لرباءات االخرتاع واالأ�صناف النباتية يف االأمن الغذائي

الأمريكي  واحلبوب  البذور  ومنتج  املزارع  ح�صل 
على  اأمريكية  اخرتاع  براءة  على  بروكتور  لري 
التي  ال�صفراء،  مايوكابا  فول  حبوب  اكت�صافه 
الرباءة  هذه  منحته  وقد  املك�صيك.  يف  اكت�صفها 
هذه  ت�صدير  من  املك�صيكيني  املزارعني  منع  حق 
الوليات املتحدة، ف�صاًل عن مطالبته  اإىل  احلبوب 

بدفع اإتاوات )royalties( على الواردات من هذه 
احلبوب. مما ا�صطر املزارعني املك�صيكيني- الذين 
اقت�صادية  معاناة  يف  الرباءة  هذه  لهم  ت�صببت 
طاحنة اإىل الدخول يف �رصاع قانوين مرير ومكلف 

لغاء هذه الرباءة. من اأجل اإبطال واإ

بانتقاء  املزارعون  يقوم  الدول  من  عديد  يف 
وحفظ واإعادة ا�ستخدام البذور من عام اإىل عام. 
بحماية  اخلا�سة  املعا�رسة  التوجهات  اأن  بيد 
براءات االخرتاع اخلا�سة بالنباتات واملزروعات 
هوؤالء  اأمام  حائالً  تقف  قد  النباتية  واجلينات 
الذي  بال�سكل  البذور  ال�ستخدام  املزارعني 

ينا�سبهم بدون قيود.
النامية  الدول  يف  جلي  ب�صكل  الأمر  هذا  ويربز 
احلبوب  تخزين  على  اأ�صا�صيًا  اعتماًدا  تعتمد  التي 
القادمة، ومن  الأعوام  اأجل حما�صيل  والبذور من 
اأجل احلفاظ على الأمن الغذائي ملاليني من النا�س 
يف املناطق الريفية. اإل اأنه يف اإطار قوانني وقواعد 
من  كثري  يف  الزراعة  اأ�صبحت  الدولية،  التجارة 
وغريها  الخرتاع  لرباءات  تخ�صع  النامية  الدول 
من اأ�صكال حماية الأ�صناف النباتية للمرة الأوىل.

واليوم جند اأن عدداً حمدوًدا من ال�رصكات الكربى 
للحبوب  العاملية  ال�صوق  يف  متزايد  ب�صكل  يتحكم 
والبذور؛ حيث تهدف هذه ال�رصكات اإىل منع هوؤلء 
املزارعني من اإعادة ا�صتخدام هذه البذور واحلبوب 
و�صع  طريق  عن  وذلك  ينا�صبهم،  الذي  بال�صكل 

براءات اخرتاع للنباتات واجلينات النباتية.

الأ�صغر حجمًا فتف�صل  التقليدية  ال�رصكات  اأما 
الخرتاع،  براءات  اإىل  اللجوء  عدم  عام  ب�صكل 
الأ�صناف  حماية  من  اأخرى  اأمناط  وا�صتخدام 
الأ�صناف  اأو غريها من حقوق مربي  النباتية، 
من  الأمناط  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  النباتية. 
احلماية اأقل ت�صدًدا، فاإن حماية التنوع النباتي 
ميكن لها اأن متنع املزارعني من حفظ وتخزين، 
ن�س  اإذا  اإل  واحلبوب،  البذور  ا�صتخدام  واإعادة 

الوطنية �رصاحة على غري  القوانني  قانون من 
الدولية،  التجارية  املفاو�صات  يف  اأما  ذلك. 
حتت  تقع  النامية  الدول  حكومات  اأن  جند 
�صغوط كبرية من اأجل تبني قوانني اأكرث ت�صدًدا 
بخ�صو�س براءات الخرتاع وحماية الأ�صناف 

النباتية.

بالتجارة  اخلا�صة  التفاقيات  هذه  اأهم  ولعل 
الدولية هي اتفاقية اجلوانب املتعلقة بالتجارة 
تعرف  والتي  الفكرية  امللكية  حقوق  من 
 .)TRIPS( الرتيب�س  اتفاقية  با�صم  اخت�صاًرا 
منظمة  عليها  ت�رصف  التي  التفاقية،  فهذه 
لنقد  تعر�صت  قد   ،)WTO( الدولية  التجارة 
�صديد من قبل الدول النامية، لأنها تلزم الدول 
الكائنات  على  احلماية  تفر�س  باأن  النامية 
براءات  خالل  من  النبات  واأ�صناف  الدقيقة 

الخرتاع اأو بع�س اأ�صكال احلماية الأخرى. 

دفع  اإىل  متزايد  ب�صكل  الغنية  الدول  وت�صعى 
الدول  من  التجارية  التفاقيات  يف  �رصكائها 
اأكرث  وقوانني  قواعد  تبني  باجتاه  الفقرية 
ت�صدًدا مما جنده يف الرتيب�س. فعادة ما حتتوي 
ال�صفقات التجارية الثنائية اأو الإقليمية �رصوطًا 
ومتطلبات اإجبارية مرهقة فيما يتعلق برباءات 
الخرتاع وحماية الأ�صناف النباتية، وهي اأمور 
لها  الفقرية من قبولها حتى يت�صنى  للدول  لبد 
دخول اأ�صواق الدول املتقدمة. ولعل �صفقات مثل 
هذه كفيلة باأن تاأتي على املرونة الن�صبية التي 
قوانينها  �صياغة  يف  النامية  الدول  بها  تتمتع 
قوانني  اإطار  يف  احتياجاتها  تلبية  اأجل  من 

الرتيب�س.



بـراءات االخـرتاع عـلى 
الكــائنات احلــية:

تهدف براءات االخرتاع اإىل حماية االبتكارات، 
وعلى  الطبيعة.  يف  اكت�سافه  يتم  ما  ولي�ص 
الرغم من ذلك، جند كثريًا من احلكومات متنح 
الكائنات  من  متنوعة  الأ�سكال  اخرتاع  براءات 
التي  املكونات  من  وغريها  واجلينات،  احلية، 
العثور عليها يف  بعد  وا�ستنباطها،  مت عزلها 

الطبيعة، ويف خاليا النباتات واحليوانات.
القوانني  هذه  وانتقاد  مناق�سة  مت  وقد 
التي  الرتيب�ص  اتفاقية  قبل  من  املو�سوعة 
ت�رسف عليها منظمة التجارة العاملية ب�سكل 
مبنح  احلكومات  تطالب  فاالتفاقية  حاد. 
الرباءات على "الكائنات الدقيقة"، على الرغم 

من غياب تعريف وا�سح لهذا امل�سطلح.
للحكومات احلرية يف منح براءات اخرتاع على 
توفر  اأن  يجب  اأنها  اإال  واحليوانات.  النباتات 
النبات،  باأ�سناف  اخلا�سة  احلماية  من  نوًعا 
براءات  �سكل  على  احلماية  هذه  تكون  وقد 
بحماية  خا�ص  نظام  �سكل  على  اأو  اخرتاع، 

اأ�سناف النبات، اأو كليهما مًعا.
والنظر  القوانني  هذه  مراجعة  يتم  حاليًّا  و 
اأن  اإال  العاملية،  التجارة  منظمة  يف  فيها 
امل�سنفات  من  احلد  تنوي  ال  املتقدمة  الدول 
ففي  براءات.  منحها  ميكن  التي  واالأنواع 
براءات  منح  اأن  جند  املتحدة  الواليات 
بل  �سائع،  اأمر  احلية  الكائنات  على  اخرتاع 
احليوية  التكنولوجيا  يف  جوهري  عن�رس  هو 
فاإن  اأوروبا  يف  اأما  التجارية.  االأغرا�ص  ذات 
يتم  قد  وراثًيا  املعدلة  واحليوانات  النباتات 
منحها براءات اخرتاع اأي�ًسا. كذلك فاإن الكثري 
من الدول املتقدمة متنح براءات اخرتاع على 
تعديالت  تت�سمن  التي  والعمليات  امل�سنفات 
الدول  بع�ص  به  تقوم  ذاته  واالأمر  وراثية، 
ال  االإفريقية  الدول  حكومات  اأن  اإال  النامية. 
ترى منح براءات اخرتاع على الكائنات احلية، 
اتفاقية  يف  املوقف  هذا  اإظهار  يتم  اأن  وتريد 
الرتيب�ص. وقد اأكدت على موقفها هذا مرة اأخرى 

يف منظمة التجارة العاملية.

جمال  يف  تعمل  التي  التجارية  ال�رسكات  اإن 
اإمناء النباتات تريد فر�ص قوانني حماية خا�سة 
بذلك  لتحمي  ت�سدًدا،  اأكرث  النباتية  باالأ�سناف 
براءات  اإىل  بال�رسورة  اللجوء  دون  م�ساحلها، 

االخرتاع.
حماية  لقوانني  �صيوًعا  الأكرث  النموذج  ولعل 
الحتاد  اتفاقية  يف  يتمثل  النباتية  الأ�صناف 
اجلديدة  النباتية  الأ�صناف  حلماية  الدويل 
والتي   ،)UPOV( اليوبوف  با�صم  والذي يعرف 
اإبان  اأوروبا  يف  الأمر  اأول  يف  �صياغتها  متت 
ال�صتينيات. وتعمل هذه التفاقية على خلق حقوق 
احلقوق  هذه  وتتجه  النباتية.  الأ�صناف  ملربي 
التجاريني  النباتية  الأ�صناف  مربي  تف�صيل  اإىل 
يقوم  الذي  التقليدي  الإنتاج  على  والر�صميني 
والقواعد  القوانني  اأن  جند  كذلك  املزارعون.  به 
املحلية اخلا�صة بجودة البذور واحلبوب، ونوعية 
النباتات امل�صموح ببيعها، توؤثر هي الأخرى على 

ما يقوم املزارعون باإنتاجه وزرعه.

وعلى الرغم من اأن اتفاقية اليوبوف متنح "امتياز 
املزارع" الذي ميكن مبوجبه تخزين، وا�صتخدام، 

فالبد  بيعها،  دون  احلبوب،  وتبادل 
احلقوق  هذه  اإدراج  من  للحكومات 
املحلية  قوانينها  يف  والمتيازات 

�رصاحة.

انتقد املزارعون يف الدول الأكرث فقًرا 
تخزين  اإن  قائلني  اليوبوف  توجه 
واإعادة  وتبادلها،  واإمناءها،  البذور، 
حقوقهم  من  جزء  هو  اإمنا  بيعها 
يجب  فال  ذلك،  عن  ف�صاًل  الأ�صا�صية. 
الأ�صناف  حماية  قوانني  حترمهم  اأن 
يف  ال�صتمرار  من  الخرتاع  وبراءات  النباتية 

ممار�صاتهم التقليدية املوروثة.

النباتية  الأ�صناف  مربي  بع�س  اأن  كذلك  جند 
ملنحها  اليوبوف  توجه  يف�صلون  التجاريني 
"اإعفاء املربي" الذي ميكنهم من القيام مبزيد من 
نباتية  اأ�صناف  تربية  على  والدرا�صات  الأبحاث 
براءات  متنحها  ل  اأمور  وهذه  قانوًنا،  حممية 
اإقناع  يف  ال�رصكات  هذه  �صاهمت  وقد  الخرتاع. 
اإىل  الفقرية  الدول  بدفع  الغنية  الدول  حكومات 
قبول القوانني املبنية على اتفاقية اليوبوف بدًل 

من تطوير و�صياغة القوانني التي تنا�صبها.

الدول  بع�س  قامت  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى 
بديلة  نظم  باختيار  وناميبيا  الهند  مثل  النامية 
النظم  هذه  بناء  مت  النباتية.  الأ�صناف  حلماية 
اأنه  اإل  اليوبوف،  لتفاقية  وفًقا   جزئي  ب�صكل 
اإىل  ت�صعى  النظم  فاإن هذه  ذلك،  الرغم من  وعلى 
تلبية احلاجات التنموية اخلا�صة بهذه الدول. فقد 
من  بدًل  للمزارعني،  م�صددة  حقوق  على  حتتوي 
حماية  على  حتتوي  كما  بهم،  خا�صة  امتيازات 

للجماعات املحلية، والأ�صلية.

حقوق مربي االأ�صناف النباتية اأم حقوق املزارعني؟

قام نزاع يف كندا بني �رسكة مون�سانتو ومزارع 
النزاع  ت�ساعد  وقد  �سمايزر،  بري�سي  يدعى 

القانوين و�سوالً اإىل املحكمة العليا هناك.

دون  الكانول  حبوب  باإمناء  �صمايزر  اتهم  فقد 
براءة  حتمل  التي  مون�صانتو  �رصكة  من  ترخي�س 
اخرتاع جلينات هذه احلبوب. وقد رد �صمايزر على 
الرياح هذه احلبوب  باأنه رمبا حملت  هذا التهام 

اإىل اأر�صه دون علم منه. 
مت  من  اأول  هو  رالف  كيم  الأمريكي  املزارع  ولعل 
يعد  مما  قانوين،  غري  ب�صكل  حبوًبا  لتخزينه  �صجنه 
خرًقا لتعاقده مع �رصكة مون�صانتو. ولكن هل يجب 

جترمي تخزين احلبوب؟ اإن حدود امل�صموح واملمنوع 
اأ�صبحت يعاد حتديدها من قبل القوي ل ال�صعيف.
الأوروبي  الخرتاع  براءات  ملكتب  انتقاد  وجه  لقد 
ف�صفا�صة،  اخرتاع  براءة  مون�صانتو  �رصكة  ملنحه 
اأنواع فول ال�صويا  متلك مبوجبها براءة على جميع 
الف�صفا�صة  الرباءات  هذه  مثل  اإن  ا.  وراثيًّ املعدلة 
من  الآخرين  ل�صتبعاد  الفر�صة  اأ�صحابها  تعطي 
مركزية  اإىل  ا  اأي�صً وتوؤدي  متنوعة.  عدة  ن�صاطات 
متزايدة للمهيمنني على ال�صناعات الغذائية، ف�صاًل 
عن حتجيمها جلهود البحث العلمي، ورفعها لالأ�صعار، 
على  وقدرتهم  املزارعني  �صغار  على  ال�صلبي  وتاأثريها 

احل�صول على احلبوب والبذور والتحكم فيها.

التمادي يف امتيازات براءات االخرتاع؟
معر�ص للبذور واحلبوب، كينيا

جني كارميبا حت�سد حم�سول ال�سورجوم، كينيا

النباتية اجلينية  املوارد  على  كبري  ب�صكل  كلها  العامل  دول  "تعتمد 



يتميز التنوع احليوي يف الزراعة باحتوائه 
على اآالف من االأ�سناف النباتية واحليوانية، 
يف  ن�ستخدمها  التي  الدقيقة  والكائنات 
الغذاء، اأو التي لها اأهمية يف احلفاظ على 

قدرتنا على اإنتاج الغذاء.

املزارع  يف  تخزينها  يتم  التي  احلبوب  ت�صهم 
نطاق  على  الأمد  طويل  غذائي  اأمن  �صمان  يف 
املزارعون  يقوم  التي  احلبوب  ولأن  عاملي. 
املختلفة  النباتية  الأ�صناف  حتفظ  بتخزينها 
وت�صاعد على ا�صتنباط اأنواع جديدة، فاإن الأنواع 
مع  التاأقلم  على  بقدرتها  تت�صم  يطورونها  التي 
املحيطة  والبيئية  واملحلية  املناخية  الظروف 
بهم. كما اأنها تعمل على حماية الأ�صناف التي 

لها �صفات عالية يف مقاومة الأمرا�س.

وبهذا جند اأن قوانني الرباءات امل�صددة اخلا�صة 
احليوي  التنوع  تقوي�س  على  تعمل  بالنباتات 
ا عن هذا  لهذه الأ�صناف النباتية، منتجًة عو�صً
التنوع زراعات فقرية يف تنوعها. اإن المتيازات 
اإىل  تذهب  ما  عادة  احلبوب  هذه  تقدمها  التي 
الزراعة،  قطاع  يف  القليلة  الكربى  ال�رصكات 
فتقوم هذه ال�رصكات بالرتكيز على عدد �صئيل 
من الأ�صناف النباتية واملواد الكيميائية التي 
وبق�رص  عاملي.  نطاق  على  ا�صتخدامها  ميكن 
الزراعة على عدد �صئيل من املحا�صيل، ت�صبح 

بالآفات  للتاأثر  عر�صة  اأكرث  املزروعات  هذه 
الزراعية، والأمرا�س، والتغريات املناخية. 

املمار�صات  �صمان  اأن  اإىل  هذا  من  نخرج 
على  حتافظ  التي  احليوية  الن�صطة  الزراعية 
ال�صبيل  هو  وتنميته،  الزراعي  احليوي  التنوع 
طويل  غذائي  اأمن  �صمان  اأجل  من  الأف�صل 
الأمد. وال�صبيل الآخر هو حفظ احلبوب والبذور 
للجميع  واإتاحتها  وجيناتها  اأنواعها  ب�صتى 
يف مراكز الأبحاث الدولية. وقد مت جمع هذه 
دولية  اتفاقية  اإطار  يف  النباتية  الأ�صناف 
لهذه  احلر  التبادل  على  احلفاظ  اإىل  تهدف 
ويقوم  الزراعة،  عليها  تعتمد  التي  النباتات 

عليها الأمن الغذائي.

املعاهدة  وهي  التفاقية،  هذه  تبني  مت  وقد 
للغذاء  النباتية  الوراثية  للم�صادر  الدولية 
والزراعة  الغذاء  منظمة  قبل  من  والزراعة، 
نوفمرب  يف  املتحدة  لالأمم  التابعة  )الفاو( 
قرارات حمورية يجب  ثمة  اأن  اإل  عام 2001، 
ولعل  العملي.  تطبيقها  يخ�س  فيما  اتخاذها 
حتمل  ل  التي  باملحا�صيل  مرجعية  قائمة  عمل 
بني  بحرية  تبادلها  ميكن  والتي  اخرتاع  براءات 
قائمة  اإن  اأقول  املزارعني،  حقوق  وحماية  الدول، 
التنوع  على  احلفاظ  خاللها  من  يوؤمل  هذه  مثل 

احليوي الزراعي، والأمن الغذائي في امل�صتقبل.

"مع تبني اتفاقية الرتيب�س، 
اأ�صبحت  النامية  الدول  فاإن 
حماية  نظام  بتبني  ملزمة 
عن  النبــاتية،  االأ�صنــاف 
اأو  اخرتاع  براءات  طريق 
دون  النظـــم،  من  غــريها 
جتلبه  قد  ملا  حقيقي  اعتبار 
تلك احلماية من منفعة على 
اأو  وامل�صـتهلكـني،  املنتجــني 
االأمن  على  املحتمل  اأثـرها 

الغـذائي".
بحقوق  اخلا�صة  املتحدة  اململكة  جلنة 
امللكية  حقوق  "دمج  عن  الفكرية،  امللكية 

الفكرية و�صيا�صات التنمية" �س 58.

التي مت ا�صتنباطها خارج حدودها من اأجل الغذاء والزراعة ".
مقدمة املعاهدة الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية وللأغذية والزراعة، 2001.

االأمن الغذائي طويل االأمد:حقوق مربي االأ�صناف النباتية اأم حقوق املزارعني؟
     

نبات املنيهوت )الكا�صافا(بنك جينات البطاط�ساحلم�س

اأرزذرة بطاط�س 



يف  القـوانني  و�صـع 
ميزان امل�صاءلة 

يف  املجتمع  لنخراط  ما�صة  حاجة  هناك 
امتيازات  مبنح  اخلا�صة  ال�صيا�صات  �صناعة 
الإعالم  لو�صائل  كان  وقد  الخرتاع.  براءات 
يف  كبري  اأثر  العامة  ال�صحة  عن  واملدافعني 

قطاعات هامة مثل اإتاحة الدواء.

كذلك فعلى اجلماعات املهتمة النخراط يف 
اخلا�صة  والقرارات  ال�صيا�صات  �صنع  عملية 
بهذه الق�صايا من اأجل اإحداث تغيري حقيقي. 
وبهذا فقط هناك احتمال لأن �صياغة قوانني 
املجتمع  م�صلحة  تعك�س  الخرتاع  لرباءات 
املدى  وعلى  املعوزين.  وحاجات  العامة 
الطويل، فاإن اأمًرا مثل هذا يتطلب اإ�صالحات 
جذرية واأ�صا�صية لعمليات �صناعة القرار التي 

حتدد وت�صوغ ال�صيا�صات العامة.

كيفية امل�صاركة:
منك  قريبة  منظمات  هناك  هل   -1
الق�سايا؟  هذه  يف  م�ساركات  لها 
اأو  العمال،  هذه املنظمات قد تكون احتادات 
النا�صطني من اأجل حماية البيئة، اأو ال�رصكات 
التجارية، اأو املنظمات الدينية، اأو اجلمعيات 
الزراعية وال�صحية، اأو اجلمعيات القانونية، اأو 
املدافعني عن ال�صحة العامة، اأو اجلامعات، اأو 
جمعيات حقوق امل�صتهلك. واإذا مل تكن اأي من 
الق�صايا، فعليك  املنظمات مهتمة بهذه  هذه 
كيفية  يف  التفكري  اأجل  من  عليها،  اإطالعها 

التاأثري على املجتمع املحلي والدويل.

التي ميكنك  االإجراءات  2- ما هي 
على  التاأثري  اأجل  من  اتخاذها 

�سانعي القرار؟
ميكنك فعل ذلك عن طريق الت�صال باأع�صاء 
احلكومة.  داخل  املعنية  والوزارات  الربملان، 
الوعي  زيادة  يف  امل�صاهمة  ميكنك  كذلك 
بهذه الق�صايا، مثاًل عن طريق كتابة ر�صائل 

للجرائد املحلية والقومية. 

سبل التقدم...

نبذة عما نقوم به
يعمل كل من مكتب الكويكر لدى االأمم املتحدة 

بجنيف )QUNO( وبرنامج الكويكر لل�صئون 
الدولية باأوتـاوا )QIAP( بالتعاون بينهما يف 

 QUNO و QIAP هذه الق�صايا. حيث اإن
ي�صعيان لن�صر العدل وامل�صاواة يف التجارة العاملية، 

من اأجل الفقراء، ومن اأجل دعم حماية البيئة. 
وذلك بالعمل مع ممثلي احلكومات يف منظمة 

التجارة العاملية، واملنظمات التي ت�صم ممثلني 
من حكومات متعددة، واملنظمات املهتمة بال�صالح 

العام، يف جنيف واأوتاوا ويف كل مكان.

وملزيد من املعلومات، يرجى االطلع على امللخ�صات 
على  االطلع  وميكن  ال�صل�صلة.  هذه  يف  االأخرى 
هذه امل�صادر على موقعنا على �صبكة االإنرتنت، اأو 

من خلل طلبها من العناوين الربيدية التالية

م�صادر ومراجع على �صبكة االإنرتنت

Food and Agriculture 
Organisation (FAO)
http://www.fao.org
Consultative Group on 
International Agricultural 
Research (CGIAR)
http://www.cgiar.org
International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and 
Agriculture
http://www.fao.org/ag/cgrfa/itpgr.htm

IPRs on line
http://www.iprsonline.org

GRAIN 
http://www.grain.org

ActionAid
http://www.actionaid.org

ETC Group
http://www.etcgroup.org

UK Commission on IPRs
http://www.iprcommission.org

UK agricultural biodiversity 
coalition
http://www.ukabc.org

Quaker International Affairs Programme
574 Somerset St. W. Suite 2
Ottawa, Ontario 
Canada K1R 5K2
Tel: (613) 231-7311
Fax: (613) 231-7290
E-mail: qiap@quaker.ca
Website: http://www.qiap.ca

Quaker United Nations Office, Geneva
13 Avenue du Mervelet,
1209 Geneva, Switzerland
tel: +41 (0)22 748 4800
fax: +41 (0)22 748 4819
email: quno@quno.ch
http://www.geneva.quno.info

هبورن،  جوناثان  تاأليف:   .QIAP و   QUNO من�صورات 
حترير: جيف تان�صي، واإخراج فني: مايك باريت. 

اأعلى   ،2 و�س  املثايل"؛  "الفتى  كتاب  من  تارا  النا�رص  لوي�س/  ديوي  النا�رص   © �س1  ال�صور: 
اأ�صفل ال�صفحة:© جمموعة  © جمموعة تنمية التكنولوجيا الو�صيطة/باتريك ميلفاين،  ال�صفحة: 
تنمية التكنولوجيا الو�صيطة/ موري�س كيونزو ؛ و�س 3 ، اأعلى ال�صفحة: © املعهد الدويل لبحوث 
الأرز، املركز الدويل لتطوير الذرة والقمح املوارد اجلينية النباتية ، املعهد الدويل للبطاط�س، اأ�صفل 
لبحوث  الدويل  املعهد  للبطاط�س،  الدويل  املعهد  ال�صتوائية،  للزراعة  الدويل  املعهد  ال�صفحة:© 

املحا�صيل يف املناطق ال�صتوائية؛ و�س 4 © منظمة اأك�صن اإيد.

الكندية من  اإجنازه بدعم مايل من احلكومة  هذا امل�رصوع مت 
)CIDA( خالل منظمة �صيدا

�صبل التقدم...

جماعة من املزارعني الهنود ي�صاركون يف حمكمة املزارعني كمحلفني



العنوان: براءات االخرتاع، التجارة والغذاء
Original English Title: Patents, Trade & Food

تاأليف جوناثان هبورن
اإعداد وحترير جيف تان�سي

اإخراج فني مايك باريت

قام "QUNO" بجنيف و"QIAP" باأوتاوا بن�رص الن�س الأ�صلي لهذا العمل باللغة الإجنليزية حتت  عنوان 
)Patents, Trade & Food( عام )2004(. وقد قامت مكتبة الإ�صكندرية برتجمته اإىل العربية؛ ومن ثم 

تقع عليها م�صئولية جودة الرتجمة. ويف حال وجود اأية اختالفات يتم الرجوع اإىل الن�س الأ�صلي.

الن�سخة العربية 

ترجمة مكتبة االإ�سكندرية
اإعداد وحترير هالة ال�سلماوي 
ت�صميم جرافيكي اآمـال عزت

الآراء الواردة يف هذا العمل تعرب عن وجهة نظر املوؤلف ول تعرب بال�رصورة عن وجهة نظر مكتبة الإ�صكندرية.

© )2008( مكتبة الإ�صكندرية. جميع احلقوق حمفوظة.

اال�ستغالل غري التجاري
غري  لأغرا�س  العامة  واملنفعة  ال�صخ�صي  لال�صتخدام  امل�صنف  هذا  يف  الواردة  املعلومات  اإ�صدار  مت   
جتارية، وميكن اإعادة اإ�صدارها كلها اأو جزء منها اأو باأية طريقة اأخرى، دون اأي مقابل ودون ت�صاريح 

اأخرى من مكتبة الإ�صكندرية. واإمنا نطلب الآتي فقط:
اإ�صدار امل�صنفات. اإعادة  • يجب على امل�صتغلني مراعاة الدقة يف 

جانب  اإىل  املرتجمة  امل�صنفات  تلك  "م�صدر"  ب�صفتها  الإ�صكندرية  مكتبة  اإىل  الإ�صارة   •
موؤلف ونا�رص الن�س الأ�صلي.

األ  الأ�صلية، ويجب  الإ�صدار ن�صخة ر�صمية من املواد  اإعادة  الناجت عن  • ل يعترب امل�صنف 
ين�صب اإىل مكتبة الإ�صكندرية، واأل ي�صار اإىل اأنه متَّ بدعٍم منها.

اال�ستغالل التجاري
يحظر ن�صخ املواد الواردة يف هذا امل�صنف كله اأو جزء منه، بغر�س التوزيع اأو ال�صتغالل التجاري، اإل 
الواردة يف هذا امل�صنف،  املواد  اإنتاج  اإذن لإعادة  الإ�صكندرية.  وللح�صول على  اإذن كتابي من مكتبة  مبوجب 

يرجى الت�صال مبكتبة الإ�صكندرية، �س.ب. 138 ال�صاطبي، الإ�صكندرية، 21526، م�رص. الربيد الإلكرتوين: 

هذه الرتجمة تاأتي يف اإطار م�رسوع مكتبة االإ�سكندرية »اإتاحة املعرفة« وبدعم من مركز البحوث للتنمية 
الدولية )IDRC( اأوتاوا، كندا، اإىل جانب اإ�سهام مكتبة االإ�سكندرية بفريق التحرير واالإمكانات املادية.
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